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1.  ÖZET 

GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN LİKEN ÖZÜTÜ İLE BİYOSENTEZİ 

Metal nanopartiküller sahip oldukları üstün optik, elektronik özelikleri nedeniyle son yıllarda 

optoelektronik, kataliz, tıp, kimyasal/biyokimyasal sensörler gibi alanlarda kullanımları yoğun 

olarak araştırılmaktadır. Farklı tekniklerle başarıyla sentezlenmelerine rağmen tekniklerin 

pahalı olması ve kullanılan zararlı kimyasalların çevresel ve biyolojik riskleri nedeniyle, son 

yıllarda çevre dostu, ucuz, biyomedikal ve ilaç uygulamalarına uyumlu teknikler üzerinde ilgi 

giderek artmaktadır. 

Bu çalışmada; nanoteknoloji alanında yaygın olarak araştırılan Ag nanopartiküllerin liken 

(Cetraria islandica L.) özü ile biyosentezi gerçekleştirilmiştir. Ag nanopartikülünün 

biyosentezine tepkime süresinin, AgNO3/liken oranının ve tepkime sıcaklığının etkisi 

incelenmiştir. Nanotanecik sentezi likenin ekstraksiyonu, nanotaneciğin sentezlenmesi ve 

Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) ile optimum sentez koşullarının belirlenmesi olmak üzere üç 

adımda gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen liken özütü ve Ag nanopartiküller UV-VIS (Ultraviyole ve 

görünür bölge spektroskopisi) FTIR (Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi), TEM 

(Geçirgen elektron mikroskobu) EDX (Enerji Dağılımlı X Işınımı Kırınımı) ve XRD (X-ışını 

kırınımı) ile karakterize edilmiştir. 

UV-Vis Spektrumlarında 405-438 nm aralığında gümüş nanotaneciklerine ait pikler sentezin 

başarılı olduğunu göstermiştir. FTIR spektrumundan nanogümüşün  –COOH bağına sahip 

bileşenler ile etkileştiği görülmüştür. TEM analizi sonuçları ile elde edilen taneciklerin 

ortalama büyüklüğünün 5.6-28.6 nm aralığında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen örneklerin 

EDX analizleri de yapılmış, Ag yanında liken özütünden kaynaklandığı düşünülen eser 

miktarda birkaç elemente rastlanmıştır. Optimum sentez koşullarının belirlenmesi amacı ile 

kullanılan RSM yöntemi ile de işletme parametrelerinin ortalama tanecik büyüklüğü üzerine 

etkisi matematiksel model olarak tanımlanmıştır. En düşük ortalama tanecik büyüklüğünü 

(dort=5.6nm) elde etmek için gerekli optimum koşullar modelden, sıcaklık 38°C, AgNO3/liken 

oranı 2.4 ve süre 123dk olarak belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Liken, Cetraria islandica, gümüş nanotanecik, biyosentez 

ABSTRACT 

GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING CETRARIA ISLANDICA 

Metal nanoparticles have been extensively studied for many years because of both their 

attractive optical and electronic properties related with the quantum size effect and their 

promising applications in such areas as optics, optoelectronics, catalysis, nanostructure 

fabrication and chemical/biochemical sensings.Although different techniques have been used 

successfully to produce nanoparticles, they remain expensive and often they involve the use 

of hazardous chemicals which pose potential environmentaland biological risks. In recent 

years increasing the attention towards techniques which simple, costeffectiveness, 

compatibility for biomedical and pharmaceutical. 

In this study, synthesis of Ag nanoparticles was carried out widely examined in 

nanotechnology using lichen (Cetraria islandica L.) extract. It was investigated that the effect 

of reaction time, AgNO3/Lichen ratio, reaction temperature influence on average  particles 

size. 

Synthesis of nanoparticle were carried out for three steps which are; extraction of lichen, 

biosynthesis of nanoparticles and using response surface method (RSM).  

The Ag nanoparticles and lichen obtained are characterized by UV–vis (Ultraviolet–visible 

spectroscopy), FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy), TEM (transmission electron 

microscopy), EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) and XRD (X-ray diffraction).  

The peaks  that belong to Ag nanoparticles were obtained in teh range of 405-438 nm. FTIR 

spectra showed that  nanosilver are bound to compounds with –COOH groups. The average 

size of particles was  found in the range  5.6-28.6 nm. 

 RSM  was used to optimize the synthesis parameters. Temperature, 38 C; AgNO3 /lichen 

ratio, 2,4 ; time 123 min were found to be the optimum conditions to achieve the minimum 

particles size of silver nanoparticles. 

Keywords: lichen, Cetraria islandica, silver nanoparticles, biosynthesis 
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2. AMAÇ VE KAPSAM  

Metal nanotaneciklerinin optoelektronik, kataliz, tıp, kimyasal/biyokimyasal sensörler ve bazı 

kanser türlerinin tedavisi gibi kullanım alanlarında geniş bir uygulama potansiyeline sahip 

oldukları bilinmektedir. Fiziksel ve kimyasal özelikleri ne tek bir molüküle ne de yığın halde 

ki maddeye benzemektedir. Bu umut vadeden özeliklerden dolayı üzerlerinde yoğun şekilde 

çalışılmaktadır (Kasthuri et. al.,2009). 

Metal nanotaneciklerinin sentezi fiziksel ve kimyasal birçok yöntemle (elektrokimyasal 

indirgeme, fotokimyasal indirgeme v.b.) gerçekleştirilebilmektedir (Bar et. al., 2009) . Ancak 

farklı tekniklerle başarıyla sentezlenmelerine rağmen bu teknikler pahalıdır ve genellikle 

zararlı kimyasallar içermektedir. Yeşil kimyaya ve diğer biyolojik proseslere karşı artan ilgi 

bilim insanlarını basit, uygun fiyatlı, biyomedikal ve farmakolojik uygulamalara uyumlu 

ayrıca geniş bir yelpazede ticari üretime elverişli olma gibi birçok avantaja sahip çevre dostu 

bir nanotanecik sentezi yaklaşımına yönlendirmiştir (Flippo et. al, 2010). 

Bu projede Ag nanotaneciklerinin liken (Cetraria islandica L.) özütü ile biyosentezi 

gerçekleştirilerek karakterizasyonu yapılmıştır. Ag nanotaneciklerinin biyosentez verimi ve 

tanecik büyüklüğü ile tanecik büyüklüğü dağılımı üzerine;  AgNO3/liken özütü oranı, tepkime 

sıcaklığı ve süresi gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 

liken özütü ve Ag nanotanecikler FTIR (Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi), TEM 

(Geçirgen elektron mikroskobu), EDX (Enerji Dağılımlı X Işınımı Kırınımı), XRD (X-ışını 

kırınımı) ve UV-VIS (Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi) analizleri ile karakterize 

edilmiştir. 

Ayrıca gümüş nanotanecik sentezinde yanıt yüzey yöntemi (Response Surface Method- RSM) 

kullanılarak ortalama tanecik büyüklüğüne etki eden parametreler incelenmiş ve optimum 

sentez koşulları belirlenmiştir.   

 

 



 
 

8

2.1. Nanoteknoloji ve Nanotanecik 

Son yıllarda nanoteknoloji araştırmaları fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi ve tıbbı içine 

alan disiplinler arası bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.1) (Narayanan et. al, 

2010). 

Nano öneki yunanca cüce anlamındaki nanos kelimesinden türetilmiş ve birşeyin milyarda 

biri anlamına gelmektedir. Aslında nanoboyut ve insan arasında ki ilişki 5000 yıllık eski hint 

tıp sistemini “ayurveda”ya kadar dayanmaktadır. Nanoteknoloji kavramının ilk ortaya çıkışı 

ise Richard Feynman’ın 1959 yılında Amerikan Teknoloji Enstitüsünde ki “There is Plenty of 

Room at the Bottom” başlıklı konuşması ile olmuştur (Şekil 2.2) (Narayanan et. al, 2010).  

 

Şekil 2.1 Nanoteknolojinin İçerdiği Bilim Dalları 

(http://www.istekpatent.com/haberler.php?ID=25&lang=tr 2011 ) 

 
Şekil 2.2 Richard Feynman 

(http://www.ersanbilik.com/blog/sevdigim-adamlar/richard-feynmani-taniyor-musunuz/ 2009) 



 
 

9

Nanotanecik terimi ise herhangi bir uzaysal boyutta 0.1 ile 1000 nm arasında uzunluğa sahip 

partikülleri tanımlar. Genellikle iki farklı yaklaşımla sentezi gerçekleştirilir bu yaklaşımlar ya 

yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğrudur. Yukarıdan aşağıya yaklaşımında yığın 

malzeme kademeli bir şekilde nanoboyuta indirilir. Aşağıdan yukarıya yaklaşımında ise atom 

ya da moleküller nanometre mertebesinde yapılar oluşturur (Narayanan et. al, 2010). 

2.2. Metal Nanotanecikler ve Kullanım Alanları 

Nanomateryaller nanokristal, nanotanecik, koloidal kuantum noktaları gibi birçok şekilde 

adlandırılmaktadır. Faraday’ın 1800’lerin ortasında koloidal altın araştırmalarına başlaması ile 

metal nonotaneciklerin üstün optik özellikleri fizik ve kimya çevrelerince araştırılmaya devam 

eden bir konu olmuştur(Kelly et. al., 2003). Metal nanotaneciklerin özelikleri yığın yapının 

özeliklerine benzememektedir (Şekil2.3) sahip oldukları bu yeni özelikler sayesinde 

günümüzde metal nanotanecikler özellikle gümüş nanotanecikler elektronik, malzeme bilimi, 

nanotıp gibi yeni teknolojilerde geniş kullanım alanına sahip olmaktadır ve bilim adamlarının 

oldukça ilgisini çekmektedir (Bar et. al., 2009a). 

Metal Nanotaneciklerin bazı kullanım alanları: 

• Bilgisayar teknolojisi, hafıza kartları 

• Hidrojen üretimi ve bataryalar 

• Televizyon teknolojisi, elektronik cihazlar, mobil iletişim sistemleri 

• Nanotüp içeren bileşikler, kimyasal kaplamalar, alaşımlar, akıllı malzemeler 

• Optik sistemler 

• Sensörler, dedektörler, lazerler 

• Biyoanaliz sistemleri, ayrıştırma teknolojileri 

• Tıpta görüntüleme teknolojileri 

• Filtre sistemleri, yapıştırıclar, parlatıcı maddeler, boyalar 

• Tekstil, otomobil endüstrisi, inşaat malzemeleri,        şeklinde sıralanabilir. 
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Şekil 2. 3 Bazı Metal Nanotaneciklerin Çözeltileri 

(http://www.nanopartica.com/index.php?/eng/Products/Metal-nanoparticles 2011) 

2.3. Metal Nanopartiküllerin Klasik Sentez Yöntemleri 

Metalik nanoyapıların çözelti ortamında sentezi için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. 

Bunlardan bazıları eletrokimyasal sentez, ters misel/ mikroemülsiyon metod, hidrotermal 

sentez, sonokimyasal çöktürme, kimyasal indirgenme v.b. teknikleridir. Bu çalışmaların 

çoğunda elde edilen nano yapıların belirli bir büyüklüğe ve morfolojiye sahip olmaları 

hedeflenmektedir. 

2.3.1.Elektrokimyasal Sentez 

Elektrokimyasal sentez katı yüzeyler üzerinde inorganik depozitler oluşturmak için kullanılan 

bir metottur. Bu metot son on yıldan beri genellikle periyodik cetvelin III-V ve VI gruplarında 

yer alan elementlerin kendi aralarında oluşturduğu bileşik yarıiletkenlerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Metot elementel haldeki metalin, okside olmasını ve çözeltiye geçen metal 

iyonlarının katotta indirgenmesini içermektedir. Proseste bulunan tetraalkil amonyum tuzu 

gibi düzenleyiciler, partiküllerin katot yüzeyinde birikmesini önler. Bu metot temelde bir 

kaplama örneğidir. Korozyona dayanıklılık, dekoratif uygulama ve fiziksel özelliklerin 

yüzeyde değiştirilmesi amacı ile uygulanır (Reetz and Helbıg, 1994). 

2.3.2.Ters misel/ mikroemülsiyon Metodu 

Bu yöntemde; özel ekipmanlara, yüksek sıcaklık ve basınca gerek duyulmamakta, proseste 

hem tek tepkime hem de birden fazla tepkime kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 

proseste elde edilen taneciklerin şekli, büyüklüğü ve kristal yapısı deneysel parametreler ile 

kontrol altında tutulabilmektedir.  
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Mikroemülsüyon sistemlerde; organik faz ortamında, organik faz/su ara yüzeyinin yüzey aktif 

maddelerle kararlı hale getirilmesiyle oluşan nano boyutta su küreleri bulunur (Şekil 2.4). Söz 

konusu küreler yüzey aktif maddesi/su oranına göre farklılaşır. Bu oran 15’in altında ise ters 

misel, üstünde ise mikroemülsiyon sistem olarak tarif edilen sistemler oluşur. Su küreleri 

nano yapıda taneciklerin üretilebilmesi için gerekli olan mikro reaktörlerdir. Su kürelerinin 

büyüklüğü ise oluşacak taneciklerin boyutunu etkileyen en önemli parametrelerden biridir. 

(Petit et. al., 1994; sangeeta et al, 2009) 

 
Şekil 2.4 Ters misel yapısı ve mikroemülsiyon (Setua et al., 2009) 

 

2.3.3. Hidrotermal Sentez 

Hidrotermal tekniklerde; tepkime karışımı otoklav gibi kapalı sistemlerde suyun kaynama 

noktasının üzerine kadar ısıtılır ve örnek yüksek basınç altında buhara maruz bırakılır. 

Sonuçta dar bir boyut dağılımına, kontrol edilebilir bir bileşim ve morfolojiye sahip tozlar 

üretilebilir (Tok et. al.,2007). 

2.3.4. Sonokimyasal Çöktürme 

Yüksek enerjili sonokimyasal tepkimelerde; moleküler birleşme olmaksızın bir sıvı içinde 

bulunan kimyasal türlerin ultrasonik etki ile topakçık şeklinde çökmesi, büyümesi ve 

şekillenmesi ile nanoyapılar meydana gelmektedir (Suslick,1990; Liu and Lin, 2004). 
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2.3.5. Kimyasal İndirgenme 

Bu metot, metal iyonlarının kuvvetli bir indirgeyici reaktif eşliğinde metalik nanopartiküllere 

indirgenmesine dayanır. İndirgenme hem sulu hem de organik çözücü içeren ortamlarda 

yapılabilmektedir (Devaux et. al.,1993). 

Metal nanotanecikler klasik sentez yöntemleri ile istenilen büyüklük ve morfolojide 

sentezlenebilmelerine rağmen bu yöntemlerin sahip oldukları dezavantajların üstesinden 

gelebilmek için biyosentez gibi basit, uygun fiyatlı ve zararlı madde içermeyen yöntemler 

araştırılmaya başlanmıştır. 

2.4. Biyosentez 

Biyosentez, biyolojide canlı organizmalardaki kimyasal süreçleri belirten terimdir ve enerji 

kullanılarak gerçekleştirilen bu süreçler basit yapıdaki maddelerden daha karmaşık ürünler 

elde edilmesini sağlar. 

Nanoteknolojideki tanımı ise bitki ekstraktı, mikrop, mantar, maya,  alg, virüs v.b. canlı 

organizma ya da kimyasalları kullanarak nanotanecik sentezlemektir (Şekil 2.5). 

Metal nanotaneciklerin yukarıda anlatılan klasik sentez yöntemleri karmaşık ve çok pahalı 

olması, toksik madde kullanımı gerektirmesi, farmakolojik ve biyomedikal uygulamalara 

uygun olmaması gibi birçok dezavantaj içermektedir. Biyosentez ise basit ve ekonomik oluşu, 

toksik madde kullanımı gerektirmemesi, farmakolojik ve biyomedikal uygulamalara uygun, 

geniş yelpazede ticari üretime elverişli olması gibi avantajlarından dolayı günümüzde sıkça 

kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. 

Bir tepkimenin ya da bir materyalin yeşil olabilmesi için; 

a)      Güvenli 

b)     Tek bir tepkime basamağı içermesi 

c)      Atık üretmemesi 

d)     Yenilenebilir hammaddelerin kullanılması 

e)      Çevresel olarak kabul edilebilir olması 
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f)       Ürünün basit şekilde (tepkime ortamından) ayrıştırılabilmesi 

g)      % 100 verim vermesi 

koşullarını sağlaması gerekmektedir. Birçok tepkimede ise bu koşulların tamamını yerine 

getirmek oldukça zordur. 

 
Şekil.2.5 Ag nanopartikülün yeşil sentezinin şematik gösterimi (Raveendran et al., 2003) 

Yeşil kimya da denilen sentez yöntemi metalik nanotaneciklerin sentezinde kullanılmaktadır. 

Metal nanopartiküllerin biyosentezinde mantar, maya, bakteri, bitki özütleri (Jatropha curcas 

Hibiscus rosa sinensis Solucan otu) gibi maddeler indirgen olarak kullanılmaktadır (Bar et. 

al,2009a, Philip et. al., 2010, Dubey et. al., 2010). 

Bu proje kapsamında liken özütü ilk kez nanogümüş sentezinde kullanılmıştır. 

2.5. Liken (Cetraria islandica) 

Likenler tabiatta yaşayan ilginç bitki gruplarından biridir. İlk olarak, likenlerin alg ve 

mantardan meydana geldiğini, Alman Botanikçisi “Schwender” bilim dünyasına tanıtmıştır. 

Likenler alg ve mantarların bir araya gelerek meydana getirdikleri morfolojik ve fizyolojik 

birliklerdir. Diğer bir deyimle likenler, alg ile mantarların kurdukları simbiyoz (ortak yaşayış) 

bir yaşam şeklidir. Çeşitli kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte dünyadaki likenlerin 

sayısı 25.000 civarında değişmektedir.  

Likenlerin yaşama alanları ve substratları (üzerinde geliştikleri materyal) çok geniş ve 

değişkendir. Kutuplarda tropikal bölgelere, yüksek dağlardan kıyılara, çöllerden çok soğuk 

bölgelere kadar çok geniş bir dağılım gösterirler. Likenler toprakta, kayalarda ve taşlarda, 

ağaçlarda, ağaç kabuklarında, dallarda, kemiklerde, deride, yünde, kerestelerde, evlerin 

duvarlarında, anıtlarda, kiremitlerde, mezar taşlarında, camlarda ve eski demir alet ve 

eşyalarda büyüyüp gelişebilir.  
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Likenler ekolojik açıdan son derece önemli bitkilerdir. Likenler salgıladıkları liken asitleri ile 

kalkerli ve granit kayaları kademeli olarak parçalar. Likenler radyoaktif elementleri 

talluslarında biriktirirler ve yüksek radyoaktif dozlara dayanıklıdırlar. İngiltere’de likenlerden 

faydalanarak hava kirliliği haritası yapılmıştır. Likenler ayrıca tıpta, boya ve parfümeri 

sanayinde, besinlerde, halk folklorunda ve dekorasyon işlerinde kullanılan sıra dışı bir bitkidir 

(Yıldız, 2002). 

Şekil 2.6 Cetraria islandica Likeni (http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_moss 2011) 

Cetraria islandica(İzlanda likeni) (Şekil 2.6) kuzey ülkelerinin dağlık kesimlerinde bolca 

yetişen bir liken türüdür. İç Anadolu’da ormanlık alanlarda yetişmektedir. Zeytuni yeşil rengi 

olan bu tür dantel gibi tırtıklı parçalardan oluşur ve %15 nem ihtiva eder. Bileşiminde likenin, 

nişasta, fumarik asit ve cetraric asit vardır (http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_moss 2011). 

2.6. Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) 

RSM yöntemi, bir kaç açıklanabilir değişkenin bir ya da daha çok yanıt değişkeniyle ilişkisini 

incelemektedir. İlk olarak 1951 yılında Box ve Wilson tarafından açıklanmıştır (Box and 

Wilson, 1951) RSM yönteminin temel mantığı, optimum yanıt almak için özel tasarlanmış 
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deney gruplarının ortaya çıkarılmasıdır. Box ve Wilson bu yöntemi ortaya ilk çıkardıklarında 

bunun bir varsayım yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Varsayım üretmenin ve yöntemin 

uygulanmasının çok basit olmasından dolayı proses hakkında çok az bilgi olsa bile çoğu 

prosese rahatça uygulanabilmektedir.  

Yöntemin uygulanması için öncelikle bağımsız değişkenler ve bu değişkenlerin hangi 

aralıklar arasında değişecekleri belirlenir (Montgomery, 1997). Bağımsız değişkenlerin etkisi 

sonucunda incelenecek olan bağımlı değişken seçilir. Yazılım tarafından oluşturulan deney 

programı uygulanır ve her deneyin yanıt değeri ölçülür. Elde edilen veriler ile sistemin 

modellenmesi yapılır. 

Deney sayısı Eşitlik 2.1 ile belirlenir. Eşitlikte k bağımsız değişkenlerin sayısını, n0 ise 

merkezi noktadaki deney sayısını belirtmektedir. Merkezi noktadaki deney sayısı için bir 

sınırlama yoktur. 

N = 2k + 2k + n0             (2.1) 

İki bağımsız değişken için yazılım tarafından önerilen deney sayısı 13’tür. 

Y yanıtı için kullanılacak bir yanıt fonksiyonudur (Eşitlik 2.3). 

 

Y = f (x1, x2, ..., xk) + ε                                      (2.3) 

 

Sistemin cevabı doğrusal ise yanıt fonksiyonu birinci dereceden olur. Eğer yanıt değerleri 

doğrusal değilse yüksek dereceli polinomlarla sistem modellenir.  

İki bağımsız değişken için üretilen yanıt fonksiyonu Eşitlik 2.4’te görülmektedir.  

Y = β0 + β1* x1 + β2* x2 + β1
2* x1

2 + β2
2* x2

2 + β1β2* x1 x2  + ε                              (2.4) 

Eşitlikte; β0 kayma, βi, i =1,2 lineer katsayılar, βi
2
, i = 1,2 kuadratik katsayılar, β1β2 iç etkileşim 

katsayısı ve ε deneysel hatadır. 

Bağımsız değişkenlerin kodlanmış şekli aşağıdaki Eşitlik 2.5’te verilmiştir.  
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xi = (Xi – Xi*) / Δxi                                                                                                    (2.5) 

Eşitlikte; xi i. bağımsız değişkenin kodlanmış değerini, Xi bağımsız değişkenin gerçek 

değerini, Xi* bağımsız değişkenin merkez noktadaki gerçek değerini, Δxi ise basamak 

değişimini göstermektedir.  

Deney programında yazılım tarafından alt ve üst uç noktalar (α) belirlenir. Bu noktalar 

değişken sayısına göre belirlenmektedir. Eşitlik 2.6’da α değerlerinin hesaplanması 

gösterilmiştir. (http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3361.htm, 2008).  

α = (2k) 0.25                 (2.6) 

Çizelge 2.1’de iki değişkenli bir sistemin kodlanmış değerleri ile oluşturulan deney programı 

verilmiştir. 

                     Çizelge 2.1 İki değişkenli sistemin RSM deney programı 

Deney 
Numarası 

X1 X2 Yanıt  

1 -1.41 0  
2 -1 -1  
3 1 -1  
4 0 0  
5 1 1  
6 1.41 0  
7 0 0  
8 -1 1  
9 0 0  
10 0 1.41  
11 0 0  
12 0 -1.41  
13 0 0  
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2.7. Kaynak Araştırması 

Metal nanotaneciklerin biyosentezi ile elde edilmesine yönelik çalışmalara son yıllarda ilgi 
artmıştır. Aşağıda bu konuda yapılmış çalışmalar özetlenmiştir (Çizelge 2.2); 

Çizelge 2.2 Metal nanotaneciklerin biyosentezine yönelik bazı çalışmalar 
 

Araştırmacılar 
r 

İndirgen 
Ajan 

Başlangıç 
Maddesi 

Analiz      
Yöntemleri 

İncelenen 
Parametreler 

Sonuçlar 

Flippo et al. 
2010 

Sakaroz 
Maltoz 

AgNO3 
 

UV-Vıs 
TEM 

HRTEM 

Boyut 
dağılımı, 
Ortalama 

boyut 

Sakkaroz 
dort: 5.2nm 
σ: 1.3 nm 

Maltoz 
dort:62.4nm 
σ: 9.5 nm 

Bar et al. 2010 
a 

Jatropha 
curcas 

kauçuğu 
AgNO3 

UV-Vıs 
HRTEM 

XRD 

Ortalama 
boyut, 

Kristal yapısı 

rort:10-20 
nm 

Yüzey 
merkezli 

küp 

Phili, D., 2010 
Hibiscus rosa 
sinensis bitki 

özütü 

AgNO3 ve 
HAuCl

4
.3H

2
O

UV-Vıs 
TEM 
XRD 

Ortalama 
boyut 

AgNPs 
dort: 250nm 

AuNPs 
dort: 10-

20nm 

Dubey et al. 
2010  

Solucan otu 
özütü 

AgNO3 ve 
HAuCl

4
 

UV-vıs 
TEM 
XRD 
EDX 

Ortalama 
boyut, 

Kristal yapısı 

AgNPs 
dort: 16nm 

AuNPs 
dort: 11nm 

Yüzey 
merkezli 

küp 

Castro et al. 
2011 

Şeker 
Pancarı 
posası 

HAuCl
4
 

UV-vıs 
TEM 
FTIR 

 

Morfoloji Au Nanotel 
dort: 15 nm 

 
 
 

Venkatpurwar 
et al. 2011 

Kırmızı 
deniz 

alginden 
(Porphyra 

vietnamensis) 
elde edilmiş 
polisakkarit 

AgNO3 

 
UV-vis 
XRD 

HRTEM 
FTIR 

 
Ortalama 

boyut, 
Antibakteriyal 

aktivite 

 
AgNPs 

dort: 13±3 
nm 
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Flippo et al. (2010) Gümüş nanopartiküllerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu üzerinde 

çalışmışlardır. Sakaroz ve maltoz şekerleri ile ayrı ayrı gümüş nanopartikülü sentezi 

yapılmıştır. Gümüş nanopartikülleri AgNO3’ın şeker ile indirgenmesi yoluyla sentezlenmiştir. 

Sakaroz ve maltoz şekerlerinin nano gümüş partiküllerinin ortalama büyüklüğü, büyüklük 

dağılımları, morfoloji ve kristal yapılarına etkisi incelenmiştir. Yüksek çözünürlüklü geçirgen 

elektron mikroskobu  (HRTEM), seçili alan elektron kırınımı (SAD), Ultraviyole ve görünür 

bölge spektroskopisi (UV-VIS) analiz yöntemleri ile karakterize edilmiştir. 

 
Şekil 2.7 Maltoz ve sakaroz ile indirgenmiş gümüş nanotaneciklerin UV-Vıs Spektrumları 

Sakaroz ile yapılan çalışmalarda gümüş nanotanecik pikinin 390 nm iken maltozla yapılan 

çalışmalarda bu pikin 420 nm dalgaboyuna kaydığı gözlemlenmiştir (Şekil 2.7). 

 
Şekil 2.8 TEM Görüntüleri ve Büyüklük Dağılımı Histogramları (a) Maltoz; (b) Sakaroz 
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TEM görüntü ve histogramlarından Maltoz şekerinin indirgen ajan olarak kullanıldığı 

tepkimede ortalama tanecik büyüklüğünün 62.4 nm ve standart sapma değerinin 9.5 nm 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 2.8). 

Bar et al. (2010a) Jatropha curcas bitkisinden elde edilen lateks ile gümüş nanotanecik 

sentezini gerçekleştirmişlerdir. Gümüş nanotanecikleri AgNO3’ın lateks ile etkileşimi ile 

sentezlenmiştir. Lateks miktarı, başlangıç madde derişimi ve tepkime süresinin ortalama 

tanecik büyüklüğü, morfoloji ve kristal yapılarına olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen 

örnekleri HRTEM, X-ışını kırınımı (XRD), Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi 

(FTIR), UV-VIS ile karakterize edilmiştir. 

 

 

Şekil 2.9  Uv-Vis Spektrumları (a) %2, %3, %5lik kauçuk derişimlerinde (85 °C sıcaklıkta 10-

3 M AgNO3 çözeltisine) (b) (i)10-3M (ii) 3* 10-3M (iii) 5*10-3M AgNO3 derişimlerinde (85 °C 
sıcaklıkta %3 lük kauçuk çözeltisi) 

Şekil 2.9 (a)’ da görüldüğü gibi %3lük kauçuk çözeltisi kullanıldığında en yüksek pik 

değerine ulaşılmıştır en yüksek absorbans değerine 5*10-3M AgNO3 derişiminde ulaşıldığı 

saptanmıştır (Şekil 2.9 (b)). 

Şekil 2.10’da sürenin etkisi incelendiğinde ise en iyi sonuca 4 h ulaşıldığı görülmüştür. Sonuç 

olarak en iyi koşulların 4 h, 5*10-3M AgNO3 derişiminde, %3lük kauçuk çözeltisi 

kullanıldığında 85 °C sıcaklıkta olacağı belirlenmiş ve bu koşullarda elde edilen örneklerin 

HRTEM analizi yapılarak bir histogram çizilmiştir (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.10 UV-Vis Spektrumu 85°C,  5*10-3M AgNO3, 

%3 kauçuk oranında (a) 2.5, (b) 3h,(c) 3.5h, (d) 4h 
 

 
Şekil.2.11 Nano gümüşün TEM görüntüsü ve büyüklük dağılımı histogramı 

 

Philip, D., (2010) gümüş ve altın nanotaneciklerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu 

üzerinde çalışmıştır. Hibiscus rosa sinensis bitkisinin yapraklarının özütü ile gümüş ve altın 

nanotanecikleri elde edilmiştir. Gümüş nanotanecikleri AgNO3’ın bitki özütü ile altın 

nanotanecikleri ise HAuCl4.3H2O’ın bitki özütü ile etkileştirilmesi ile sentezlenmiştir. Bitki 

özütü miktarı, başlangıç madde derişimi, sıcaklık v.b. parametrelerin ortalama tanecik 

büyüklüğü, morfoloji ve kristal yapısına etkisini incelemiştir. Elde edilen nanotanecikler 

XRD, geçirgen elektron mikroskobu (TEM), FTIR, UV-VIS ile analiz edilmiştir. 
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Şekil 2.12. 20 ml özüt ile 25 ml AgNO3 (0.8 *10 -3 M) çözeltisi pH: 7.5 olduğunda 

 

 
Şekil 2.13 5ml özüt ve 30 ml HAuCl

4
.3H

2
O (5 *10 -4 M) çözeltisi Süre 30 dk 
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Sonuç olarak 20 ml özüt ile 25 ml AgNO3 (0.8 *10 -3 M) çözeltisi pH: 7.5 olduğunda AgNPs 

dort: 20 ve 50 nm aralığında (Şekil 2.12), 5ml özüt ve 30 ml HAuCl
4
.3H

2
O (5 *10 -4 M) 

çözeltisi Süre 30 dk olduğu koşullarda AuNPs dort: 10 ve 20 nm aralığında elde edildiği 

bulunmuştur (Şekil 2.13). 

Dubey et al. (2010) gümüş ve altın nanopartiküllerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu 

üzerinde çalışmışlardır. Tansy fruit bitkisinin özütü ile gümüş ve altın  nanotanecikleri 

sentezlemişlerdir. Gümüş nanotanecikleri AgNO3’ın bitki özütü ile altın nanotanecikleri ise 

HAuCl4 bitki özütü ile etkileştirilmesi ile elde edilmiştir. Bitki özütü miktarı, başlangıç madde 

miktarı, pH, sıcaklık ve tepkime süresinin oluşan nanotaneciklerin ortalama büyüklüğü, 

morfoloji ve kristal yapılarına etkisini incelemişlerdir. Nanotanecikler XRD, TEM, FTIR, 

UV-VIS, enerji dağılımlı X-ray spektroskopisi (EDX) ile analiz edilmiştir. Nano gümüşün 

ortalama tanecik büyüklüğü yaklaşık 16 nm, nano altının ise 11nm bulmuştur (Şekil.2.14 -17). 

 

 
Şekil.2.14 Solucan Otu Özütü Miktarının Etkisi (a) Gümüş nanopartikülllerin (AgNPs) 
sentezi, (b) Altın nanopartiküllerinin (AuNPs) sentezi, (c) AgNPs ve AuNPs farklı TFE 
miktarlarında TEM görüntüleri (I) S1 1.8 ml TFE de AgNPs, (II) S2 2.8 ml TFE deAgNPs, 
(III) S3 4.8 ml TFE deAgNPs, (IV) A1 1.8 ml TFE’de AuNPs, (V) A2 2.8 ml TFE de AuNPs, 
(VI) 4.8 ml TFE de AuNPs 
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Şekil 2.15. Metal İyonu Derişiminin Etkisi (a) Gümüş nanopartikülllerin (AgNPs) sentezi, (b) 
Altın nanopartiküllerinin (AuNPs) sentezi, (c) AgNPs ve AuNPs farklı metal iyonu 
derişimlerinin TEM görüntüleri (I) S1 1 mM gümüş iyonunda AgNPs, (II) S2 2 mM gümüş 
iyonunda AgNPs, (III) S3 3 mM gümüş iyonunda AgNPs, (IV) A1 1 mM altın iyonunda 
AuNPs, (V) A2 2 mM altın iyonunda AuNPs, (VI) 3 mM altın iyonunda AuNPs 

 

 

Şekil.2.16 Tepkime Sıcaklığının Etkisi (a) Gümüş nanopartikülllerin (AgNPs) sentezi, (b) 
Altın nanopartiküllerinin (AuNPs) sentezi 
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Şekil 2.17 Tepkime Süresinin Etkisi (a) Gümüş nanopartikülllerin (AgNPs) sentezi, (b) Altın 
nanopartiküllerinin (AuNPs) sentezi 

Castro et.al.(2011) altın nanotellerin biyosentezi üzerinde çalışmışlardır. HAuCl4 sulu 

çözeltisi ile  şeker pancarı posası etkileştirilerek altın iyonları indirgenmiştir. Çevre dostu bir 

teknoloji kullanıldığından klasik yöntemlerde sıkça karşılaşılan, altını kullanılan toksik 

yardımcı çözücüden ayırma işlemi de ortadan kalkmıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda 

bir endüstri atığı kullanılarak altın nanotel sentezi bulunmadığından önemli bir çalışmadır. 

Şeker pancarı (Beta Vulgaris ) posası, şeker üretiminde şeker pancarının suyunu elde etmek 

için ısıtılarak yapılan ekstraksiyon işleminin sonunda arta kalan atıktır. Yapılan bu çalışma 

sonucu elde edilen nanotaneciklerin morfolojisi farklı pH değerleri ve altın iyonunun farklı 

derişimlerinde incelenmiştir. Örnekler UV-Vis (Şekil 2.18,2.22), TEM (Şekil 2.19, 2.20, 2.23, 

2.24), FTIR (Şekil 2.25) ile analizlenmiştir.  

 

Şekil. 2.18.Farklı pH değerlerinde sentezlenen altın nanopartiküller (a) pH 9 (b) pH 10 (c)pH 
11   
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Şekil.2.19  pH değerlerinin etkileri a)pH 9 b)pH 10 c)pH11 

 

Şekil.2.20. pH 11’de elde edilen nanopartiküllerin HRTEM görüntüleri a) nanopartiküllerin 
görünümü b) nanoyapı 



 
 

26

 

Şekil.2.21. Altın nanotellerin EDS grafiği 

 

Şekil.2.22. Farklı HAuCl4 miktarlarında elde edilen nanopartiküllerin UV-vis spektrumları 
a)50 b)100 c)200 mg/L 
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Şekil.2.23. Farklı HAuCl4  miktarında sentezlenen Altın naopartiküllerin TEM görüntüleri a) 
50 b)100 c)200 mg/L d) altın nanotellerin SAED modelleri 

 

Şekil.2.24. 200 mg/L HAuCl4’de elde edilen nanopartiküllerin HRTEM görüntüleri a) altın 
nanopartikül örneklerinin görünümü b) tek bir altın nanotelin görünümü  
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Şekil.2.25. FTIR Spektrumu a)şeker pancarı posası önce b) altını indirgedikten sonra şeker 
posası c) sentezlenen altın nanopartiküller  

Sonuç olarak 200 mg/L HAuCl4 derişiminde çapı 50 nm’nin altında nanotel sentezlenmiştir. 

pH 11 olduğunda ise 15 nm çapında nanotel sentezlenmiştir. 

Venkatpurwar et. al. (2011) gümüş nantanecik sentezinde yeşil sentezden yararlanmışlardır. 

Kırmızı deniz alginden (Porphyra vietnamensis) elde edilen sülfatlanmış polisakkaritten 

indirgen olarak faydalanan araştırma grubu ayrıca elde edilen gümüş nanotaneciklerin 

Escherichia coli (E. coli) ve Staphylococcus aureus (S. aureus) üzerindeki antibakteriyal 

aktivitelerini ölçmüşlerdir. Sonuç olarak 13±3 çapında Ag nanotanecik sentezlenmiş ve 

sentezlenen Ag nanotanecikler E. coli’ye karşı yüksek bir antibakteriyal direnç gösterirken S. 

aureus üzerinde o kadar etkili olmamıştır (Şekil 2.26-28). 
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Şekil.2.26. A) İndirgenmiş AgNPs UV-vis spektrumu B) AgNPs HRTEM görüntüsü ve boyut 
dağılım grafiği C) AgNPs XRD analizi D) FTIR spektrumu a) doğal sülfatlanmış poliskkarit 
b) AgNPs 
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Şekil.2.27. AgNPs UV-vis spektrumları A) Farklı pH’larda B) Faklı elektrolit(NaCl) 
derişimlerinde C) Örneğin 6 ay boyuncaki kararlılığı  
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Şekil.2.28.  A) Farklı AgNPs derişimlerinde bakterilere karşı gösterdiği antibakteriyal aktivite 
B) bakterilerin farklı AgNPs ortamlarında büyüme eğrileri  

 

Bu çalışmada, literatürde metal nanotaneciklerin sentezinde daha önce indirgen ajan olarak 
kullanılmayan liken kullanılmış ve optimum sentez koşullarının belirlenmesi için yanıt yüzey 
yönteminden yararlanılmıştır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Bu çalışmada Cetraria islandica likeni (Yapraklı, Çankırı) kullanılmıştır. Gümüş nitrat 

(AgNO3) ise Sigma Aldrich’den temin edilmiştir. 

3.2 Yöntem 

Deneysel çalışma üç adımda gerçekleştirilmiştir. 

3.2.1.Likenin Ekstraksiyonu 

3.2.2. Ag nanotaneciklerinin biyosentezi 

3.2.3. Yanıt Yüzey Yöntemi (Response Surface Method-RSM) ile optimum sentez  

           parametrelerinin belirlenmesi 

3.2.1 Likenin Ekstraksiyonu 

AgNPs sentezinde liken özütü indirgen ajan olarak kullanılmıştır. Doğal ortamından 

(Yapraklı, Çankırı) sağlanan liken örnekleri mikroskop altından temizlendikten sonra sıvı azot 

ile etkileştirilerek küçük parçalara ayrılmış ve 8 g liken soxhelet ektraksiyonunda 160 ml 

etanolde ekstrakte edilmiştir (Şekil 3.1).  

 

 

Şekil 3.1 Liken Ekstraksiyon Adımları; (a) Doğal ortamından toplanan liken örneği (b) 

Likenlerin mikroskop altında temizlenmesi (c) Etanol ile ekstraksiyonu (d) Elde edilen liken 

özütü 
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3.2.2 Ag nanotaneciklerinin biyosentezi 

Liken özütü ile 10 mM’lık AgNO3 çözeltisi belirlenen tepkime koşullarında bir inkübatörde 

(Zhicheng ZHWY-200B)   tepkimeye sokulmuş ve AgNPs sentezlenmiştir (Şekil 3.2). 

Deneyde Ag Nanotaneciklerinin oluşumu üzerine tepkime sıcaklığı, süresi, AgNO3/Liken 

özütü oranı’nın etkileri incelenmiştir (Çizelge 3.1). 

 

Şekil 3.2 Ag Nanotaneciklerinin Sentez Adımları 

Çizelge 3.1 İşletme Paramtreleri  

Tepkime Süresi (dk), X1 60-180 

AgNO3/Liken Oranı (ml/ml), X2 1.50-5.00 

Tepkime Sıcaklığı (°C), X3 25-50 

Çalkalama Hızı (rpm) 350 
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3.2.3 Yanıt Yüzey Yöntemi (Response Surface Method-RSM) 

RSM yöntemi, Design-Expert® yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ag nanonatecik 

sentezi için seçilen değişkenler tepkime Sıcaklığı (°C), tepkime Süresi (dk), AgNO3/liken 

oranı (ml/ml)’dır. Yazılımda, sıcaklık 25 - 50 °C, süre 60 - 180 dk ve AgNO3/liken oranı 1,50 

- 5,00 arasında değiştirilmiştir. Yanıt değişkeni olarak ise sentezlenen Ag nanotaneciklerin 

büyüklüğü seçilmiştir. Yazılıma bu veriler girilmiş ve Çizelge 3.2’de verilen deney 

programıyla nanokompozitler sentezlenmiştir.  

Çizelge 3.2 RSM deney programı 

Deney 
Numarası 

Tepkime Süresi 
(dk) 

AgNO3/Liken 
Oranı (ml/ml) 

Tepkime 
Sıcaklığı (°C) 

Yanıt 
(ortalama 

tanecik 
büyüklüğü nm)

 
1 60 5.00 50.00  

2 220.91 3.25 37.50  

3 180 5.00 25.00  

4 120 3.25 37.50  

5 60 5.00 25.00  

6 120 3.25 37.50  

7 180 1.50 50.00  

8 19.09 3.25 37.50  

9 60 1.50 25.00  

10 120 3.25 58.52  

11 120 3.25 37.50  

12 120 3.25 37.50  

13 120 0.31 37.50  

14 120 3.25 37.50  

15 120 6.19 37.50  

16 180 1.50 25.00  

17 120 3.25 37.50  

18 180 5.00 50.00  

19 60 1.50 50.00  

20 120 3.25 16.48  
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Deney numarasına karşılık gelen sıcaklık, süre ve oranla 3.2.3’te verilen adımlarla Ag 

nanotanecikler sentezlenmiştir.  

3.3 Analizler 

3.3.1 Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-Vis) analizi 

Farklı tepkime koşullarında oluşan nanotaneciklerin UV-Vis spektral analizleri Uv 1601 

Shimadzu marka cihaz ile yapılmış ve görünür bölgede keskin pikler elde edilmiştir. 

3.3.2 Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR) analizi 

Ag nanotaneciklerin sentezinin hangi bağlar üzerinden yürüdüğünü belirleyebilmek için elde 

edilen liken özütü AgNO3 ile etkileştirilmeden önce ve sonra (liken özütü + AgNPs) (8400 S 

S Shimadzu) FTIR ile analizleri yapılmıştır 

3.3.3 Geçirgen elektron mikroskopu (TEM) ve Enerji Dağılımlı X Işınımı Kırınımı 

(EDX) analizleri 

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde  (UNAM) bulunan TEM 

(FEI Tecnai G2 F30) cihazı ile analizler gerçekleştirilmiştir.  

3.3.4 X-ışını kırınımı (XRD) analizi 

Elde edilen gümüş naopartiküllerin XRD analizi Rigaku Ultima-IV X-Ray Diffractometer 

cihazı (adım aralığı 0.02° 2θ, 2° 2θ/min artış hızı) ile analizlenmiştir. Bu amaçla indirgeme 

sonucu elde edilen örnekler dondurarak kurutma yöntemiyle (Labconco, FreeZone6) 

kurutulmuştur. Toz halindeki örnekler belirtilen cihaz ile analizlenmiştir 
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4.DENEYSEL BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1 UV-Vis Analizi 

Gümüş nanotaneciklerin oluşumu UV-Vis analizi ile doğrulanmıştır. Nanotaneciklerin sahip 

oldukları serbest elektronların yüzey plazmon rezonansına (SPR) sebep olmalarından dolayı 

bu analiz yapılabilmektedir (Noginov et al., 2006). Analizlenen örnekler açık sarı renge 

sahiptirler ve 405 ile 438 nm dalga boylarında pik vermektedirler. Elde edilen bulgular 

literatür bilgileri ile uyumludur (Bar et al., 2009 a,b, Flippo et al., 2010). Şekil 4.1, 4.2, 4.3’de 

sırasıyla değişik sürelerde, sıcaklıklarda ve oranlarda elde edilen örneklerin UV-Vis 

spektrumları verilmiştir. 

 

Şekil 4.1. Gümüş nanotaneciklerinin UV spektrumlar; sürenin etkisi (37.50  °C ve 3.25 

                AgNO3/liken sabit  )(A) : Süre: 220.91 dk, (B) : Süre: 120 dk , (C) Süre: 19.09 dk 

Şekil 4.1 ’de sıcaklık 37.50  °C ve AgNO3/liken oranı 3.25 de sabitken 220.91 dk, 120 dk ve 

19.09 dk sürelerinde yapılmış olan üç farklı deney sonucunda elde edilmiş örneklerin 
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spektrumları verilmiştir. Spektrumlarda 19.09 dk‘dan sonra sürenin değişmesinin Ag 

nanotanecik pikinin şiddetini değiştirmediği gözlenmiştir.   

 

 

 

Şekil 4.2. Gümüş tanotaneciklerinin UV spektrumları; tepkime sıcaklığının etkisi,( 120 dk ve 

3.25 AgNO3/liken sabit) (A) : Sıcaklık: 58.52 °C, (B): Sıcaklık: 37.50  °C  (C): Sıcaklık: 

16.48 °C   

 

Şekil 4.2 ’de süre 120 dk ve AgNO3/liken oranı 3.25 de sabitken 58.52 °C, 16.48 °C, 37.50 °C 

sıcaklıklarında elde edilmiş örneklerin spektrumları verilmiştir. Spektrumlarda 58.52 °C 

sıcaklığında Ag nanotanecik pikinin neredeyse oluşmadığı ve sıcaklık azaldıkça pik şiddetinin 

arttığı gözlenmiştir.   
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Şekil 4.3. Gümüş tanotaneciklerinin UV spektrumları; AgNO3/liken oranının etkisi ( 120 

dk ve 37.50  °C sabit)  (A) : AgNO3/liken: 0.31, (B) AgNO3/liken : 3.25, (C) : 

AgNO3/liken :6.19 

 

Şekil 4.3 ’de süre 120 dk ve sıcaklık 37.50  °C sabitken 0.31, 3.25, 6.19 AgNO3/liken 

oranlarında yapılmış olan üç farklı deney sonucunda elde edilmiş örneklerin spektrumları 

verilmiştir. Spektrumlarda oran azaldıkça Ag nanotanecik pikinin şiddetinin arttığı 

belirlenmiştir. 

4.2 FTIR Analizi 

UV-Vis analiz sonuçları, Ag nanotaneciklerin başarı ile sentezlendiğini göstermektedir. Bu 

sonucu desteklemek ve Ag nanotanecik sentezinin hangi bağlar üzerinden yürüdüğünü 

belirleyebilmek için elde edilen liken özütünün AgNO3 ile etkileştirilmeden önce ve sonra 

(liken özütü + AgNPs) FTIR ile analizleri yapılmıştır. Şekil 4.4’de liken özütünün spektrumu, 

şekil 4.5’ de 120 dk, 37.50  °C,  0.31 AgNO3/liken oranı koşullarında yapılmış olan deney 

sonucu elde edilen örneğin spektrumu verilmiştir. 
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Şekil 4.4 FTIR spektrumları (a) Liken Özütün, (b) Liken Özütü+ AgNPs   
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Şekil 4.4 a’da liken özütünün FTIR spektrumu gösterilmiştir. Bu spektrumda 3330, 1960, 

1750, 1650, 1270, 840cm−1 dalga sayılarında absorbsiyon bantları tespit edilmiştir. Bu 

absorbsiyon bantları sırasıyla -OH, C=C=C, C=O, amit, C-O (ester, eter ya da fenolde 

bulunan) ve O-H bağlarına karşılık gelmektedir. 1750 cm-1 dalga sayısındaki bandın Ag 

nanotanecik oluşumunda etkili olan karbonil grubundan, 3330 cm-1 dalga sayısındaki 

absorbsiyon bandının (-OH)  etil alkolden,  1960 cm-1, 1270 cm-1 dalga sayılarındaki bantların 

ise likenin yapısında bulunan alken, ester, eter ya da aromatik gruplardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Şekil 4.4 b ‘de liken Özütü+ AgNPs FTIR spektrumu verilmiştir. Bu spektrum ile şekil 4.4 

a’da verilen spektrum kıyaslandığında 1750 cm-1 absorbsiuon bandında bulunan C=O bağının 

şiddetinin azaldığı ve 1650 cm-1 da bulunan absorbsiyon bandının kuvvetlendiği görülmüştür.  

Bunun Ag nanotanecik oluşumu üzerine COOH grubuna sahip bileşiklerin etkisi olduğunu 

gösterdiği düşünülmektedir, benzer bulgulara süreli yayınlarda da rastlanmaktadır (Dubey et 

al., 2010, Philip, 2010).  

4.3 TEM Analizi 

Elde edilen nanotaneciklerin şekli büyüklüğü ve büyüklük dağılımını görmek için TEM 

analizleri yapılmıştır. Şekil 4.6, 4.7 ve 4.8’de sırasıyla değişik sürelerde, sıcaklıklarda ve 

oranlarda elde edilen örneklerin TEM görüntüleri ve boyut dağılım grafikleri verilmiştir. 
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Şekil 4.6 Tepkime süresi değişimine göre 37.50  °C ve 3.25 AgNO3/liken sabit 

(A) : Süre: 220.91 dk, (B) : Süre: 120 dk , (C) Süre: 19.09 dk 
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Şekil 4.7 Tepkime sıcaklığı değişimine göre  120 dk ve 3.25 AgNO3/liken sabit (A) : Sıcaklık: 

58.52 °C, (B): Sıcaklık: 16.48 °C  (C): Sıcaklık: 37.50  °C  
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Şekil 4.8. AgNO3/liken oranı değişimine göre  120 dk ve 37.50  °C sabit (A) : 

AgNO3/liken: 0.31, (B) AgNO3/liken: 3.25, (C) : AgNO3/liken: 6.19 
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TEM görüntülerinden elde edilen taneciklerin tamamının küresel yapıda olduğu görülmüştür. 

Taneciklerin ortalama büyüklüğü her bir örnek için 100 taneciğin büyüklüğünün ortalaması 

alınarak bulunmuştur. Şekil 4.6 ‘da verilen görüntülerdeki nanotaneciklerin ortalama 

büyüklükleri sırasıyla 220,91dk: 9,57 nm, 120 dk: 6,10 nm, 19,09 dk: 21,88 nm bulunmuştur. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak belli bir süreye kadar gidildikçe taneciğin küçüldüğü ama bir 

süre sonra taneciklerin topaklanarak büyüklüklerinin arttığı düşünülmüştür. Ayrıca süre 

arttıkça tanecik büyüklük dağılımının azaldığı görülmüştür. Şekil 4.7 ‘de verilen 

görüntülerdeki nanotaneciklerin ortalama büyüklükleri ise sırasıyla 58.52 °C: 6,90nm, 16.48 

°C: 10,99 nm, 37.50  °C: 6,10 nm bulunmuştur. Şekil 4.8’de ise nanotaneciklerin ortalama 

büyüklükleri sırasıyla 0.31 AgNO3/liken: 9,03 nm, 3.25 AgNO3/liken: 6,73nm 6.19 

AgNO3/liken: 28,66 nm bulunmuştur. 

4.4 EDX Analizi 

Ag varlığının tespiti için EDX analizi yapılmıştır. Şekil 4.9 ‘da gösterilmiş olan EDX 

spektrumunda Ag varlığının yanında kullanılan gride bulunan Cu da görülmektedir. Bunun 

yanında O, Si, S gibi elementlerde çok az olmakla beraber görülmektedir bunların liken 

özütünden geldiği tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 4.9 EDX Spektrumu 

4.5 XRD Analizi 

Dondurarak kurutma sonucu elde edilen örneğin kristal yapısını belirlemek amacıyla XRD 

analizi yapılmıştır. Elde edilen kırınım deseni sonucunda elementel gümüş için 38.1, 44.3 ve 

64.4 açı değerleri için 111, 200 ve 220 kristal yapılarına karşılık gelen pikler görülmektedir 

(Şekil 4.10). Buradan FCC (face-centered cubic)  yapıda metalik gümüşün olduğu 

söylenebilir. Ayrıca kırınım deseninde ortamda indirgenmemiş olarak bulunan AgNO3 

safsızlık olarak yapı içerisinde olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.10. AgNO3/liken oranı 3.25, sıcaklık 37.50  °C ve 120 dk koşullarında elde edilen 
deneme için gözlenen XRD deseni. 
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4.6 Yanıt Yüzey Yöntemi (Response Surface method) 

Design Expert-6 yazılımıyla yapılan tasarımda ortalama tanecik büyüklüğü yanıt değişkenini 

oluşturmuştur. Elde edilen yanıt ile birlikte kullanılan kodlanmış ve gerçek değerler çizelge 

4.1’de verilmiştir. Deney programının uygulamaya sokulup çözülmesinde 2. derece 

(quadratic) model uygulanmıştır. RSM modelinin kullanılan sistem için uygun olduğu kabul 

edilebilir. En büyük ve en küçük yanıt değerleri arasındaki oran 5.1071’dir. Modelde bu oran 

10’dan büyük olduğunda yanıt değerleri üzerinde bir dönüşüm yapılması gerekmektedir. 

Oranımız 10’dan küçük olduğundan dönüşüm yapılmamıştır (Atila et al., 2010).  

Çizelge 4.1 Kodlanmış ve gerçek değerler cinsinden deney programı ve elde edilen yanıt 

Deney 

numarası 

x1 x2 x3 
Tepkime 

Süresi 
(dk) 

AgNO3/Liken 
Oranı (ml/ml) 

Tepkime 
Sıcaklığı 

(°C) 

Yanıt 
Tanecik 

büyüklügü
(nm) 

1 -1 1 1 60 5.00 50.00 18.4 
2 1.68 0 0 220.91 3.25 37.50 9.5 
3 1 1 -1 180 5.00 25.00 9.9 
4 0 0 0 120 3.25 37.50 6.6 
5 -1 1 -1 60 5.00 25.00 11.5 
6 0 0 0 120 3.25 37.50 6.6 
7 1 -1 1 180 1.50 50.00 5.6 
8 -1.68 0 0 19.09 3.25 37.50 21.8 
9 -1 -1 -1 60 1.50 25.00 6.9 

10 0 0 1.68 120 3.25 58.52 6.9 
11 0 0 0 120 3.25 37.50 6.1 
12 0 0 0 120 3.25 37.50 7.1 
13 0 -1.68 0 120 0.31 37.50 9 
14 0 0 0 120 3.25 37.50 6.7 
15 0 1.68 0 120 6.19 37.50 28.6 
16 1 -1 -1 180 1.50 25.00 10 
17 0 0 0 120 3.25 37.50 6.6 
18 1 1 1 180 5.00 50.00 12.9 
19 -1 -1 1 60 1.50 50.00 8.6 
20 0 0 -1.68 120 3.25 16.48 10.9 
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Yanıt yüzey yönteminin doğruluğunun test edilmesi için modelin varyans analizi (ANOVA) 

gerçekleştirilmiştir. Tek yanıt için elde edilmiş modelin varyans analiz sonuçlarından önemli 

olanlar çizelge 4.2 ile verilmiştir.  

Çizelge 4.2 Tanecik büyüklüğünün belirlenmesinde  kullanılan modelin ANOVA testi 
sonuçları        

 F Prob>F 

Model 4.35 0.0156 

x1 4.10 0.0704 
x2 15.93 0.0026 

x3 1.196E-003 0.9731 

x1
2 5.35 0.0432 

x2
2 11.95 0.0062 

x3
2 0.018 0.8951 

x1x2 0.47 0.5071 

x1x3 0.91 0.3618 

x2x3 1.45 0.2563 

Uygunluğun zayıflığı 268.26 <0.0001 

Standart sapma  3.70 

R2  0.7966 

Adj R2  0.6136 

 

Modelde F testi değeri F= 4.35 olduğu saptanmıştır, bu değer kullanılan modelin önemli 

olduğunu belirtmektedir. Prob>F değerlerinin 0.05’ten küçük olması ilgili model 

parametrelerinin önemli olduğunu göstermektedir. ANOVA sonuçlarına göre AgNO3/liken 

oranının (x2) tanecik büyüklüğünü elde etmede önemli etkisi bulunmaktadır. Uygunluğun 

zayıflığı (lack of fit test) testinde F değerinin yüksek olması modelin zayıflamasına neden 

olmaktadır. Bu testte F değeri 268.26 olarak bulunmuştur. Modelin standart sapması 3.7’dir. 

Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin model tarafından ne şekilde ifade edildiği regresyon 

katsayısı olan R2 değeri ile anlaşılmaktadır. Modelde R2 değerinin 0.7966, R2
adj (ayarlanmış 

regresyon katsayısı) değerinin ise 0.6136 olduğu görülmüştür.  

Modelde doğru kesinlik (adequate precision) değeri yanıtın hataya oranını ölçmektedir ve bu 

değerin 4’ten büyük olması istenmektedir. Modeldeki doğru kesinlik değeri 7.136’dır.  
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Tanecik büyüklüğünün belirlenmesinde önerilen denklem Eşitlik 4.1 de kodlanmış 

değişkenler cinsinden verilmiştir.  

 
  Y = 6.76 - 2.03* x1 + 4.00 * x2+ 0.035 * x3+ 2.25 * x1 2+3.37 * x22 -0.13 * x32 -0.90 * x1  

           *x2-1.25  * x1 * x3+1.58  * x2*x3……………………………………………….…(4.1) 

Denklem katsayılarına incelendiğinde süre (x1) tanecik büyüklüğünü düşürme yönünde, ve 

AgNO3/Liken oranının (x2) ve sıcaklığın (x3)  ise tanecik büyüklüğünü artırma yönünde etkisi 

olduğu görülmektedir.  En etkin parametrenin ise AgNO3/Liken oranı (x2) olduğu 

görülmüştür. 

Aşağıda verilen grafiklerde ise parametrelerin tanecik büyüklüğü üzerine etkileri grafiksel 

olarak gösterilmiş (Şekil 4.10-12) ve gerçek ve tahmin edilen sonuçlar arasındaki bağıntı 

verilmiştir (Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.10 Sıcaklık 37.50°C’de sabit iken süre ve AgNO3/liken oranının tanecik büyüklüğüne 

etkisi 
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Şekil 4.11 Oran 3.25 de sabit iken süre ve sıcaklığın tanecik büyüklüğüne etkisi 

 

Şekil 4.12 Süre 120dk olduğunda sıcaklık ve AgNO3/liken oranın tanecik büyüklüğüne etkisi 
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Şekil 4.13 Gerçek ve Tahmin Edilen Ortalama Tanecik Büyüklüğü arasındaki ilişki 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu öğrenci projesi kapsamında gümüş nanotaneciklerin liken özütü ile biyosentezi araştırılmış 

ve tepkime koşullarında tanecik büyüklüğü incelenerek sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.. 

• Farklı koşullarda sentezlenen örneklerin Uv-Vis analizleri yapılmış ve 405-438 nm 

aralığında pikler elde edilmiş, böylece AgNPs oluşumu belirlenmiştir.  

 

• Ag nanotaneciklerin sentezinin hangi bağlar üzerinden yürüdüğünü 

belirleyebilmek için elde edilen liken özütü AgNO3 ile etkileştirilmeden önce ve 

sonra (liken özütü + AgNPs) FTIR ile analizleri yapılmıştır. Liken özütü AgNO3 

ile etkileştirilmeden öncesi ve sonrası FTIR spektrumlarında 1750 cm-1  dalga 

sayısındaki bandın  zayıfladığı ve 1650 cm-1 dalga boyunda ki bandın 

kuvvetlendiği görülmüştür bu sonuçlar gümüş nanotanecik oluşumunda –COOH 

grubuna sahip bileşiklerin etkili olduğunu gösterdiği belirlenmiştir. 
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• Elde edilen taneciklerin büyüklüğünün tespiti için TEM analizi yapılmış ve 5.6-

28.6nm arasında ortalama büyüklüğe sahip küresel taneciklerin elde edildiği 

saptanmıştır. 

 

• EDX analizi ile örneklerde Ag yanında O, S, Si gibi bileşiklerin varlığı 

gözlemlenmiş, bunların liken özütünden kaynaklanmış olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

• RSM yazılımı kullanılarak süre, AgNO3/liken oranı, sıcaklık parametrelerin 

tanecik büyüklüğü üzerine etkisi bir model olarak elde edilmiştir. Model 

denkleminden en etkili parametrenin AgNO3/liken oranı olduğu ve oran ile 

sıcaklık arttıkça tanecik büyüklüğünün arttığı süre arttıkça ise tanecik 

büyüklüğünün azaldığı görülmüştür. Optimum sentez koşulları sıcaklık 38°C, 

AgNO3/liken oranı 2.4 ve süre 123dk olarak belirlenmiştir. 

 

Bu çalışma ile liken özütü ile gümüş nanotanecik biyosentezi başarı ile sağlanmıştır. RSM 

yöntemi ile de elde edilen nanotaneciklerin büyüklüğü üzerine işletme parametrelerinin 

etkisi matematiksel model olarak tespit edilmiştir böylelikle istenilen büyüklükte 

nanotaneciklerin basit, güvenli ve doğaya zarar vermeden elde edilebileceği bir yöntem 

sunulmuştur. 

Bu çalışmada kullanılan liken özütü ile farklı metal nanotanecikler sentezlenebilir. Deney 

parametreleri değiştirilerek diğer etkenlerin biyosentez üzerinde ki etkileri incelenebilir. 

Farklı özütler ile metal nanotanecikler sentezlenip RSM yazılımı ile parametreler 

incelenebilir. 
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  7.  EKLER 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  
 

 
 

Mlz. Kodu  Malzeme Adı  Miktar  Ödenek Adı   Tutar   
(KDV 
Dahil) 

1  Kimyasal - Sarf 
Malzeme 

481.44 TL 

2  Cam malzeme - Sarf 
Malzeme 

509.76 TL 

3  Kırtasiye - Sarf 
Malzeme 

229.81 TL 

4  Analiz - Hizmet 
Alımı 

3,000.00 
TL 

6-03-2 Sarf Malzemesi Bütçesi : 1.221,00 Tl 
6-03-2 Sarf Malzeme Gideri     : 1.221,00 Tl 
                                        Kalan     :00 
6-03-5Hizmet Alımları Bütçesi  :3.478,00 Tl 
6-03-5Hizmet Alımları Gideri   :3.000,00 Tl 
                                        Kalan    :   478,00 Tl 
 
 
 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  
Proje kapsamında techizat alınmamıştır.  

 

 


